
Turto valdymo bendrovė „INVL Asset Management“ ieško:

Klientų aptarnavimo komandos vadovo (-ės) 
Vilniuje arba Kaune

Sudominome? Savo gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką siųskite el. paštu cv@invl.com 
iki 2022 m. birželio 6 d. Informuosime tik atrinktus kandidatus. 

UAB „INVL Asset Management“ tvarkys Jūsų asmens duomenis darbuotojų atrankos tikslu. Daugiau informacijos apie 
tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, rasite kandidatų į darbuotojus asmens duomenų privatumo taisyklėse, 

kurios pasiekiamos adresu: https://bit.ly/3lIHEoa. 

Būsimo darbo pobūdis:
• klientų aptarnavimo komandos (dešimt tiesiogiai 
pavaldžių klientų aptarnavimo (dalis - nuotoliniu būdu) 
specialistų), formavimas, motyvavimas ir ugdymas;

• sklandaus komandos darbo ir klientų aptarnavimo 
procesų užtikrinimas, 

• aukštos klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimas, 
tikslų kėlimas bei jų kontrolė,

• bendradarbiavimas su kitomis įmonės komandomis 
užtikrinant tinkamą komunikaciją ir įgyvendinant 
bendrus projektus, 

• asmens duomenų apsaugos (BDAR) laikymosi ir 
kontrolės užtikrinimas, 

• informacijos apie naujienas ir pokyčius rinkoje 
rinkimas ir stebėjimas, pasiūlymų apie procesų 
tobulinimą vadovui teikimas

Mes tikimės:

• aukštojo išsilavinimo (vadybos, finansų, ekonomikos, 
teisės ar kitose panašiose srityse),

• ne mažesnės kaip 3 metų vadovavimo komandai 
patirties (aptarnavimas telefonu – privalumas), 

• pozityvaus mąstymo, efektyvaus laiko planavimo, 
organizacinių įgūdžių, kūrybiškumo, 

• gebėjimo savarankiškai priimti sprendimus, 

• atsakingumo, greitos orientacijos ir gebėjimo dirbti 
dinamiškoje darbo aplinkoje, 

• puikių lietuvių kalbos įgūdžių (žodžiu ir raštu), 

• labai geros anglų kalbos žinios - privalumas, 

• žinios apie finansų rinkas, pensijų kaupimo bei 
gyvybės draudimo produktus būtų privalumas.

Mes siūlome:
• aplinką, kurioje stiprūs savo srities profesionalai, teikia 
aukštos kokybės finansines paslaugas privatiems klientams 
bei stambiausiems verslams ir jų atstovams, 

• dinamišką ir profesinių iššūkių̨ kupiną darbą bei galimybę 
savo idėjomis, darbais prisidėti prie augančios organizacijos, 

• profesinį tobulėjimą ir mokymus profesinei kompetencijai 
kelti, 

• kompetencijas atitinkantį finansinį darbo užmokestį: 1700 
- 2300 Eur (neatskaičius mokesčių) ir patrauklų papildomų 
naudų paketą, 

• galimybę dalį darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu.

Junkis
prie mūsų!
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